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A Kénosi Sándor családnak egyik kiváló tagja bevégezte 
munkás és közhasznú életét. Kénosi Sándor József meghalt. 

A honfi szeretetnek és hitbuzgóságnak egy fénye kialudt. 
Egy oly családból származva, melynek a nemzeti és vallási 

szabadság küzdelmes, megpróbáltatásokkal teljes múltjában tiszteletre-
méltó történelme van, átérzi ama dicső hagyomány értékét, melyet 
örökölt és a család régi dicsőségéhez új koszorúkat fűzött. A nem-
zeti közművelődés ügyében egyike a leglelkesebbeknek, kik mun-
kára és áldozatra mindig készek; egyike azoknak, kik az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egylet érdekében megbecsülhetetlen szolgála-
tokat tettek. A vallásos buzgóságban, áldozatkészségben előljár 
példányszerüleg és hunyadmegyei liitsorsossai iránt elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. 

Oly tulajdonságokat és oly erényeket egyesitett magában, 
melyek forrása és tápláléka a szent ügyeknek. Szerette a szépet, az 
igazat, a nemest. 

A neki adott tehetségeket hiven használta s erényeiben folyton 

növekedett. 
Felejthetlen emléket hagy hátra. 
Családja szép történelmét egy fényes lappal gazdagította. 

P É T E R F I D É N E S . 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

H o n t e r u s ü n n e p . Az ág. evangélikusok Brassóban a jó Hon-
terusnak emlékszobrot ál l í tot tak. Első sorban Brassó neki köszöni 
reformatioját és a hálás u tódok egy szoborral örökítették meg reformá-
toruk alakját . A szobrot H a r r o Magnusson ber l in i művészszel készíttették 
és aug. 21-én nagv ünnepélyességgel leplezték le. A beszédekben gon-
dosan kerül tek minden politikai vonatkozást s az ünnepély a meghívott 
hatóságok és testületek képviselőire a legjobb benyomást tette. Az állam 
színeinek teljes mértékben megadták a tiszteletet és csaknem feltünőleg 
számos nemzeti lobogót alkalmaztak. Vendégek különben vol tak jelen 
Németországból is, köztük D r . Virchow, a ber l in i egyetem tudós tanára, 
ki széles lá tköréről itt is bizonyságot tett és fajrokonainak okos dolgo-
kat mondott. Történelmi társulatuk gyűlésén D r . Virchow arra buzdította 
hogy : „igyekezzenek megismerkedni a magyar tudományossággal, mert 
a magyaroknak jeles és a külföldön is tisztelt tudósaik vannak. Tartsák 
büszkeségüknek, hogy magyar polgárok lehetnek — Örömmel jegyezzük 
fel a sikerült ünnepélyt . 

Iskolai é r tes í tők az 1897 — 9 8 . tanévről. A kolozsvári unitárius 
Collegium értesítője Boros Sándor igazgató gondos szerkesztésében Fekete 
Gábor isk. f. gondnok lendületes beszédjét közli, melylyel Gálfi Lőrincz r. tanár 
beiktatási ünnepélyét megnyitotta. Következik rá a beiktatott tanár székfoglaló 
értekezése: Platón tanítása a lélek halhatatlanságáról és az igazgató üdvözlő 
beszéde. A papnevelő intézet, a főgymnasiutn és a kapcsolatos elemi iskola külső 
és belső életére vonatkozó adatok képét nyújtják annak a csendben folyó mun-
kának, mely az intézet életét kitölti. A rendes tanárok száma egygyel szaporo-
dott. A múlt évben elhunyt Sárdi Samu tanár helyére Pálfi Márton, Domonkos 
Károly eltávozásával megürült mennyiségtan — természettani tanszékre dr. 
Kaufmann György végzett tanárjelöltek neveztettek ki. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr az 1890-ben kötött szerződést módosított alakjában megerősí-
tette s ezzel az iskola gyorsabb menetű fejlődését lehetővé tette. A papnevelő 
intézet szervezetében az a lényeges haladás történt, hogy a rendes hallgatók a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélye alapján az egyetem bölcsészeti 
karára rendes hallgatókul beiratkozhatnak. Most már — mint az értesítőben 
olvassuk—„magasabb fokú és széleskörű" ismeretekkel bocsáthatja el az intézet 
a hallgatóit. A gymnasiumban felvétetett 301 tanuló, vizsgálatot tett 256. A 
felvett tanulók közül 172 unitárius. A bukottak száma 87, kik közül 27 osztály-
ismétlésre útasíttatott. Feltűnő a bukottak nagy száma az I. és II. osztályban. 
Ha az elégtelenek okát keressük, ott kell azt találnunk, hogy a népiskola 4. 
és a gymn. I. osztálya között nagy ür van minden áthidalás nélkül. Ezt az 
ugrást a tanulók közül nagyon sokan még a II. osztályban is megérzik. A 
felekezeteknek régebben ű. n. előkészítő osztálya, melyet az országos törvény 
nem ismer, úgy látszik, rationalis okokon nyugodott. 




